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תובנות לחיים
פרשת שמיני

העגל שהוריד אש מן השמים
לאחר חודשים ארוכים של בנייה ותרגולים, אהרן חונך 
את המשכן, אך לאכזבת כולם – לא יורדת אש מן 
השמים. משה מצווה אל אהרן להקריב עגל ואז הכל 
מסתדר. מה היה כל כך חשוב בעגל הזה?
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א. אש מן השמים
מקור 1  חומש ויקרא, פרק ט', פסוקים א', ו'

ה ֶזה  אֶמר מֹשֶׁ ה ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִישְָׂרֵאל. ַויֹּ ִמיִני ָקָרא מֹשֶׁ ּיוֹם ַהשְּׁ ַוְיִהי בַּ
בוֹד ה׳. ֲעשּו ְוֵיָרא ֲאֵליֶכם כְּ ה ה׳ תַּ ר־ִצוָּ ָבר ֲאשֶׁ ַהדָּ

מקור 2  חומש ויקרא, פרק ט', פסוק ב'
ִמיִמם ְוַהְקֵרב ִלְפֵני  את, ְוַאִיל ְלעָֹלה תְּ ָקר ְלַחטָּ ן בָּ אֶמר ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ְלָך ֵעֶגל בֶּ ַויֹּ

ה׳.

רש״י

ָהֵעֶגל  ֶזה ַעל ַמֲעשֵׂה  ֵעֶגל  ְיֵדי  ״ה ַעל  בָּ ַהקָּ ר לוֹ  פֵּ כִּ ְלהוִֹדיַע שֶׁ ֵעֶגל:  ְלָך  ַקח 
ָעָשֹה )שם(: שֶׁ

מקור 3  חומש ויקרא, פרק ט', פסוקים כ"ג-כ"ד
ָרא ְכבוֹד ה׳ ֶאל ּכל  ְצאּו ַוְיָבְרכּו ֶאת ָהָעם ַויֵּ ה ְוַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מוֵֹעד ַויֵּ בֹא מֹשֶׁ ַויָּ
ְרא ּכל  ַח ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהֲחָלִבים ַויַּ ְזבֵּ אַכל ַעל ַהמִּ ְפֵני ה׳ ַותֹּ ֵצא ֵאׁש ִמלִּ ָהָעם. ַותֵּ

ֵניֶהםֲ. לּו ַעל פְּ פְּ רֹּנּו ַויִּ ָהָעם ַויָּ

רש״י

ְוַנֲעשּׂו  נוֹת  ְרבָּ ַהקָּ ל  כָּ ְרבּו  קָּ שֶׁ ַאֲהרֹן  ָרָאה  שֶׁ יָון  כֵּ וגו׳:  ְוַאֲהרֹן  ה  מֹשֶׁ בֹא  ַויָּ
ֲאִני  יוֵֹדַע  ְואוֵֹמר,  ִמְצַטֵער  ָהָיה  ְלִישְָׂרֵאל,  ִכיָנה  ָיְרָדה שְׁ ְולֹא  ֲעִשׂים  ַהמַּ ָכל 
ה,  ְלמֹשֶׁ ְלִישְָׂרֵאל, ָאַמר לוֹ  ִכיָנה  ָיְרָדה שְׁ ִביִלי לֹא  ּוִבשְׁ ָעַלי  ״ה  בָּ ַעס ַהקָּ כָּ שֶׁ
ׁשּו  ה ִעּמוֹ ּוִבקְּ ד ִנְכַנס מֹשֶׁ י? ִמיַּ תִּ שְׁ יַּ י ְוִנְתבַּ ְכַנְסתִּ נִּ ְך ָעִשֹיָת ִלי שֶׁ ה ָאִחי, כָּ מֹשֶׁ

ִכיָנה ְלִישְָׂרֵאל )ספרא(: ַרֲחִמים ְוָיְרָדה שְׁ
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ב. המתווך

<< הרבי 
מה הביא להשראת השכינה?

בהתחלת הפרשה מסופר שלאחרי שבעת ימי המילואים שבהם הקים משה רבינו את 
המשכן והקריב קרבנות כו׳, עדיין לא שרתה השכינה במשכן.

שכינה  ירדה  ולא  המעשים  כל  ונעשו  הקרבנות  כל  שקרבו  אהרן  שראה  ו״כיון1 
לישראל היה מצטער ואמר . . למשה כו׳״ שישנו עדיין הבלבול דחטא העגל, ולכן, 
אף שהמשכן עומד על תילו, הקרשים והיריעות עם כל הכלים, ומשה ואהרן עמהם, 

אין עדיין השראת השכינה.

ואז אמר משה לאהרן ״קח לך עגל גו׳״, ״להודיע שמכפר לו הקב״ה על ידי עגל זה 
על מעשה העגל״2, באמרו ״זה הדבר אשר צוה ה׳ גו׳ וירא אליכם כבוד ה׳״3, ״על ידי 
קרבנותיו ועבודתו )של אהרן( תשרה שכינה בכם״1 – כמו שכתוב4 ״ותצא אש מלפני 

ה׳ גו׳ וירא העם וירונו וגו׳״, בראותם שהשכינה שורה במעשה ידיהם1.

מדוע היהודים רצו עגל?

וביאור הענין:

מובא במפרשים5 שטענתם של ה״ערב רב״ )שאמרו לאהרן ״עשה לנו אלקים אשר 
ילכו לפנינו״6( לא היתה ענין של כפירה במציאותו יתברך לומר ״אני ואפסי עוד״7, 
כי אם, שצריך להיות – לדעתם – ממוצע בין הקב״ה לבני ישראל, באמרם, איך יכול 
וחי״8?!  האדם  יראני  ש״לא  בשעה  בה  האלקות,  קדושת  עם  להתקשר  בשר-ודם 
הסדר הוא – טענו הם – שהאדם צריך להתעסק בענייני העולם, ובינו להקב״ה צריך 
להיות ממוצע, שזהו ה״עגל״, להביא את בקשותיהם של בני ישראל להקב״ה, ולהביא 

את ברכתו של הקב״ה אל המבקש.

רצו מתווכים

ועל דרך מה שכתב הרמב״ם9 בנוגע להתחלת הענין דעבודה זרה – ״לא שהם אומרים 
שאין שם אלקה כו׳״, אלא טעותם היתה ש״אמרו הואיל והאלקים ברא כוכבים אלו 
. . ראויין הם לשבחם ולפארם כו׳״, היינו, שהכוכבים  וגלגלים להנהיג את העולם 

1( פרש״י שמיני ט, כג.
2( שם, ב ובפרש״י.

3( שם, ו.
4( שם, כד.

5( ראה רמב״ן ואוה״ח עה״פ תשא לב, א. לקו״ש חכ״ד ע׳ 5. וש״נ.

6( תשא שם.
7( ישעי׳ מז, ח. צפני׳ ב, טו.

8( תשא לג, כ.
9( ריש הל׳ ע״ז.
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והמזלות, להיותם מחצה בשמים ומחצה בארץ, שהרי נמצאים בשמים ואורם מגיע 
עד הארץ, יכולים הם להיות ״ממוצעים״ שעל ידם יבואו בקשות בני האדם, ועל ידם 

יומשכו ההשפעות מלמעלה.

מקור 4  משנה תורה, הלכות עבודה זרה, פרק א', הלכות א-ב
דוֹל ְוִנְבֲעָרה ֲעַצת ַחְכֵמי אוֹתוֹ ַהּדוֹר ֶוֱאנוֹׁש  ֵני ָהָאָדם ָטעּות גָּ ִביֵמי ֱאנוֹׁש ָטעּו בְּ
ָרא ּכוָֹכִבים  ַעְצמוֹ ִמן ַהּטוִֹעים ָהָיה. ְוזוֹ ָהְיָתה ָטעּוָתם. ָאְמרּו הוִֹאיל ְוָהֱאלִֹהים בָּ
ים  שִׁ מָּ בוֹד ְוֵהם שַׁ רוֹם ְוָחַלק ָלֶהם כָּ מָּ ים ְלַהְנִהיג ֶאת ָהעוָֹלם ּוְנָתָנם בַּ לִּ ֵאּלּו ְוַגְלגַּ
בוֹד. ְוֶזהּו ְרצוֹן  ָחם ּוְלָפֲאָרם ְוַלֲחלֹק ָלֶהם כָּ בְּ ים ְלָפָניו ְראּוִיין ֵהם ְלשַׁ שִׁ מְּ ַהְמשַׁ
ד  ְלַכבֵּ רוֶֹצה  ֶלְך  ַהמֶּ שֶׁ מוֹ  כְּ דוֹ.  ְוִכבְּ לוֹ  דְּ גִּ שֶׁ ִמי  ד  ּוְלַכבֵּ ל  ְלַגדֵּ הּוא  רּוְך  בָּ ָהֵאל 
ִהְתִחילּו  ם  ִלבָּ ַעל  ֶזה  ָבר  דָּ ָעָלה  יָון שֶׁ כֵּ ֶמֶלְך.  ל  בוֹדוֹ שֶׁ כְּ ְוֶזהּו  ְלָפָניו  ָהעוְֹמִדים 
ְדָבִרים  בִּ ּוְלָפֲאָרם  ָחם  בְּ ּוְלשַׁ נוֹת  ָקְרבָּ ָלֶהן  ּוְלַהְקִריב  ֵהיָכלוֹת  ַלּכוָֹכִבים  ִלְבנוֹת 
ר  ִעקַּ ָהָיה  ְוֶזה  ָהָרָעה.  ם  ַדְעתָּ בְּ ַהּבוֵֹרא  ְרצוֹן  ׂיג  ְלַהשִּ ֵדי  כְּ ְלמּוָלם  ֲחווֹת  תַּ ּוְלִהשְׁ

ֲעבוַֹדת ּכוָֹכִבים.

ה ְוָאַמר  ָהֵאל ִצוָּ ֶקר ְוָאְמרּו שֶׁ ְבֵני ָהָאָדם ְנִביֵאי שֶׁ ִמים ָעְמדּו בִּ ָאְרכּו ַהיָּ ְוַאַחר שֶׁ
ּוְבנּו  ְוָכְך  ְך  כָּ לוֹ  כּו  ְוַנסְּ לוֹ  ְוַהְקִריבּו  ַהּכוָֹכִבים  ל  כָּ אוֹ  לוִֹני  פְּ ּכוָֹכב  ִעְבדּו  ָלֶהם 
ָאר  ּושְׁ ים  ַטנִּ ְוַהקְּ ים  שִׁ ַהנָּ ָהָעם  ל  כָּ לוֹ  ֲחווֹת  תַּ ְלִהשְׁ ֵדי  כְּ צּוָרתוֹ  ַוֲעשּׂו  ֵהיָכל  לוֹ 
לוִֹני  ּבוֹ ְואוֵֹמר זוֹ ִהיא צּוַרת ַהּכוָֹכב פְּ ָדה ִמלִּ בָּ י ָהָאֶרץ. ּומוִֹדיַע ָלֶהם צּוָרה שֶׁ ַעמֵּ
ְוַתַחת  ֵהיָכלוֹת  בַּ צּורוֹת  ַלֲעשׂוֹת  זוֹ  ֶרְך  דֶּ ַעל  ְוִהְתִחילּו  ְנבּוָאתוֹ.  בִּ הוִֹדיעּוהּו  שֶׁ
ֲחִוים ָלֶהם ְואוְֹמִרים  תַּ ִצין ּוִמשְׁ ָבעוֹת ּוִמְתַקבְּ י ֶהָהִרים ְוַעל ַהגְּ ָהִאיָלנוֹת ּוְבָראשֵׁ
ה. ְוכֲֹהֵניֶהם  נָּ ּזוֹ ַהּצּוָרה ֵמיִטיָבה ּוְמֵרָעה ְוָראּוי ְלָעְבָדּה ּוְלִיְרָאה ִממֶּ ְלָכל ָהָעם שֶׁ

ְך ְוָכְך. ֲעשּׂו כָּ ְך ְוָכְך ְוַאל תַּ ְרּבּו ְוַתְצִליחּו ַוֲעשּׂו כָּ ֲעבוָֹדה זוֹ תִּ בַּ אוְֹמִרים ָלֶהם שֶׁ

<< הרבי 
שורפים את המתווך

אמנם, כל עניינים אלה הם ״אותות השמים״ שעליהם נאמר10 ״אשר חלק ה׳ אלוקיך 
אותם לכל העמים״, ״לאלהות״11;

נחלתו״,  חבל  יעקב  עמו  ה׳  חלק  ״כי  נאמר12  עליהם  ישראל,  חלק  הוא  כן  לא  אך 
ובמילא, כל זמן שלא נתקנח לגמרי הרושם של חטא העגל, לא הייתה יכולה להיות 

השראת השכינה בישראל.

וענין זה נפעל ביום השמיני על ידי הקרבת העגל – שכאשר אותו עגל שרצו לעשותו 
ממוצע, נעשה קרבן לה׳, היינו, שהתבטל מלהיות מציאות בפני עצמו, ונשרף לשם 
קדושה, אזי נתקנח לגמרי הרושם של חטא העגל, ושרתה השכינה בישראל – במשכן, 
ועל ידו – בכל אחד ואחד מישראל, כמו שכתוב13 ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״, 

בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד14.

10( ואתחנן ד, יט )וראה גם לעיל סוס״א(.
11( פרש״י עה״פ – ע״פ ע״ז נה, א.

12( האזינו לב, ט.

13( תרומה כה, ח.
14( ראה אלשיך עה״פ. של״ה סט, א. ועוד.
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ג. חטא עגל מודרני 

<< הרבי 
המשכן וכליו מסמלים תורה ומצוות

ומזה מובן הלימוד וההוראה בעבודת האדם בנוגע למקדש הפנימי שבתוך כל אחד 
ואחד מישראל – שישנו )לא רק בזמן הבית, אלא( גם לאחר החורבן, בזמן הגלות, 
שלכן נחשבת מצות עשיית המקדש למצווה תמידית, גם כאשר אין אפשרות לקיים 

המצווה כפשוטה15:

וקיום המצוות: מצוות,  לימוד התורה  – מורה על כללות העבודה של  וכליו  משכן 
שהם מקיפים16 – הם בדוגמת יריעות המשכן17, ולימוד התורה, ״ותורתך בתוך מעי״18 

– הוא בדוגמת הכלים17.

מקור 5  רשימת כ״ק אדמו״ר – שנים אוחזין בטלית, ע׳ 9 ואילך.
ּוְלבּוׁש.  ָמזוֹן  סּוִגים:  ֵני  ִלשְׁ ְכָלל  בִּ ֶנֱחָלִקים  ַהֶהְכֵרִחים  ָהָאָדם  ָצְרֵכי  ִהנֵּה,  דְּ

ת ַיֲעקֹב )בראשית כח' כ'( ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכוֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבוֹׁש... שַׁ ּוְכַבקָּ

ַחיָּיו  בְּ ן  כֵּ גַּם  הּוא  ן  כֵּ ים,  ּוְלבּושִׁ ִלְמזוֹנוֹת  ָהָאָדם  ָזקּוק  ַהּגּוף  ַחיֵּי  לְּ שֶׁ ּוְכמוֹ 
ֵלמּותוֹ  ִלשְׁ יָּבוֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ים,  רּוָחִניִּ ּוְלבּוׁש  ְלָמזוֹן  הּוא  ָזקּוק  ר  ֲאשֶׁ ים,  ָהרּוָחִניִּ

ְוַיֲעֶלה ַמְעָלה ַמְעָלה...

ים. ִמיִּ שְׁ ים ַהגַּ ַחיִּ ֶרְך ִעְנָיָנם בַּ ים, ַעל דֶּ ים ָהרּוָחִניִּ ַחיִּ ְויּוַבן ִעְנַין ָמזוֹן ּוְלבּוׁש בַּ

ֲאָכל  ַהמַּ ׁשוֶֹתה  אוֹ  אוֵֹכל  ְיֵדי שֶׁ ַעל  ָלָאָדם,  ְוכַֹח  ַחּיּות  נוְֹתִנים  זוֹנוֹת  ַהמְּ ִהנֵּה,  דְּ
ַתְכִלית.  רוֹ, ּוִמְתַאֲחִדים ִעּמוֹ בְּ ְבשָׂ ר כִּ ם ּוָבשָׂ ִקְרּבוֹ ִלְהיוֹת דָּ ִכים בְּ ֶקה, ְוֶנְהפָּ ּוַמשְׁ
יף ֶאת ּגּוף ָהָאָדם ּוֵמֵגין ָעָליו ִמּקוֹר ָוחוֹם, ֲאָבל  הּוא ַמקִּ בּוׁש, שֶׁ ן ַהלְּ ֵאין כֵּ ַמה שֶׁ

ְפֵני ַעְצמוֹ, ְוֵאינוֹ ִמְתַאֵחד ִעם ָהָאָדם. ָבר הּוא בִּ דָּ

ין ּתוָֹרה ְלִמְצוֹת: ִרי בֵּ ה הּוא ִחיּלּוק ָהִעיקָּ ָבִרים ָהֵאלֶּ ּוְכָכל ַהדְּ

ֶסת  ְתפֶּ נִּ שֶׁ ַעד  ּלוֵֹמד,  שֶׁ ַהּסּוְגָיא  יג  ּוְלַהשִּׂ ְלָהִבין  הּוא  ִעְנָינוֹ  ּתוָֹרה  ַתְלמּוד  דְּ
ט'(  מ'  )תהלים  ּתוָֹרה  בַּ נֱֶּאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו  ַלֲאָחִדים,  ְוָהיּו  ִעּמוֹ  ּוִמְתַאֶחֶדת  ְכלוֹ  שִׂ בְּ

תוְֹך ֵמָעי... ְותוָֹרְתָך בְּ

ה  ַרבָּ ְוַאדְּ ָהָאָדם,  ִעם  זוֹ  כָּ ִהְתַאֲחדּות  ֶהם  בָּ יָּיְך  שַׁ ֵאין  שֶׁ ִמְצוֹת,  בְּ ן  כֵּ ֵאין  שֶׁ ַמה 
ֵני  ִמפְּ ְולֹא  ֶמֶלְך,  ֵזיַרת  גְּ ִהיא  שֶׁ ֵני  ִמפְּ ְצָוה  ַהמִּ ה  עוֹשֶׂ שֶׁ כְּ הּוא,  ִקּיּוָמם  ימּות  לֵּ שֶׁ

ֵעיָניו... ר בְּ ְצָוה ָישָׁ ַעם ַהמִּ טַּ שֶׁ

15( ראה גם לקו״ש חל״ו ע׳ 128.
16( ראה תניא ספ״ה.

17( ראה סהמ״צ להצ״צ מצות בנין מקדש )דרמ״צ פה, א ואילך(. ובכ״מ.
18( תהלים מ, ט. וראה תניא שם.
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ּוְכמוֹ  ל ָרע.  ִמכָּ ילוֹת אוֹתוֹ  ּוַמצִּ ְמִגיּנוֹת ַעל ָהָאָדם  ְצוֹת  יָָּתם, ַהמִּ ְיֵדי ֲעשִׂ ְוַעל   –
נֱֶּאַמר )במדבר טו' לט'( ּוְרִאיֶתם אוֹתוֹ גו' ְולֹא ָתתּורּו גו'... שֶׁ

ַע ָהָי' ָלבּוׁש  נֱֶּאַמר )זכרי' ג' ג-ד( ִויהוֹשֻׁ ים, ּוְכמוֹ שֶׁ ְצוֹת ְלבּושִׁ ְוָלֵכן ִנְקְראּו ַהמִּ
י  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרתִּ ָגִדים ַהּצוִֹאים ֵמָעָליו  ָגִדים צוִֹאים גו' ָהִסירּו ַהבְּ בְּ
ָגִדים  ה ֶהָעוֹן ַלבְּ ימָּ דִּ ם בפירש"י: ְלִפי שֶׁ ׁש אוְֹתָך ַמֲחָלצוֹת. ְושָׁ ֵמָעֶליָך ֲעוֶֹנָך ְוַהְלבֵּ

ָגִדים ָנִאים ּוְלָבִנים. ִכּיוֹת ְלַמֲחָלצוֹת בְּ ה ַהזְּ ימָּ צוִֹאים, דִּ

< הרבי 
בכל דרכיך - דעהו

והנה, יתכן מצב שיש ליהודי משכן וכליו, וגם משה ואהרן – היהודי עצמו שלומד 
תורה )ענינו של משה( ומתפלל )ענינו של אהרן(19, אבל, ביחד עם זה, יש לו ״מחשבת 
חוץ״, שבצאתו לעסוק בענייני העולם אינו יכול להיות בהתאחדות והתקשרות עם 

הקב״ה.

ביכולתו לעבוד את ה׳ בשעת התפלה, בשעת לימוד התורה, בשעת קיום המצוות; 
אבל באכילתו ובשתייתו, בעסקו במסחר – חושב הוא – ״ככל20 הגויים בית ישראל״... 
באותה  בארץ״22,  אחד  ״גוי  קדוש״21,  ״גוי  להיות  מיהודי  לדרוש  אפשר  איך  שכן, 

שעה שנמצא בארץ הגשמית והחומרית, זה קשה מדי אפילו ליהודי...

בפני  מציאות  ״עגל״...  אצלו  יש   – כזו  מחשבה  לגמרי  מסירים  שלא  זמן  כל  ובכן, 
כמו שהוא בשעת  אותו מציאות  לא  הוא  הרי  בענייני העולם  עצמה, שכן, בעסקו 
התפלה והתורה, בחשבו שבשעה זו צריך לממוצע כיון שמצד עצמו אינו יכול להיות 
בדביקות והתקשרות עם אלוקות. ובמילא, גם אם יש לו משכן וכלים וקרבנות – לא 

יכולה להיות אצלו השראת השכינה!

וכדי שתהיה אצלו השראת השכינה, צריך הוא איפוא לבטל לגמרי ה״מחשבת חוץ״ 
על דבר אפשרות של העדר הדביקות וההתקשרות עם אלוקות במצבים מסוימים,

ולידע נאמנה ש״בכל דרכיך דעהו״23: לא רק בשעת התפלה, לימוד התורה וקיום 
)כלשון  ובמתנו״  ובמשאו   .  . ובמשקהו  ״במאכלו  דרכיך״,  ״בכל  גם  אלא  המצוות, 

הרמב״ם24(, גם בענינים אלה ״דעהו״ – ״דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם״25,

בעת  וגם  אלקיכם״26,  לה׳  אתם  ש״בנים  שוכח  אינו  ושתייתו  אכילתו  בשעת  גם 
המסחר אינו עושה ״עבודה זרה״ מהשכל, הרגש והכח שלו, לומר ״כחי ועוצם ידי 
עשה לי את החיל הזה״27, בידעו ש״ה׳ אלקיך הוא הנותן לך כח גו׳״28, ובמילא, ״אין 

עוד מלבדו״29,

19( ראה לקו״ת ר״פ מסעי. ובכ״מ.
20( ע״פ יחזקאל כה, ח )וראה פי׳ האוה״ח בחוקותי כו, טו(.

21( יתרו יט, ו.
22( שמואל-ב ז, כג. ועוד.

23( משלי ג, ו. וראה רמב״ם הל׳ דעות ספ״ג.
24( שם רפ״ה.

25( דברי-הימים-א כח, ט.
26( פ׳ ראה יד, א.

27( עקב ח, יז.

28( שם ח, יח.
29( ואתחנן ד, לה.
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לו  דירה  נעשים  דרכיך״(  )״בכל  עניניו  שכל   – השכינה  השראת  אצלו  נעשית  ואז 
יתברך בדוגמת הדירה של המשכן ומקדש, כך, שגם אכילתו ושתייתו, בימות החול, 
קיים  המקדש  שבית  זמן  ש״כל  כמו  עליו״  מכפר  אדם  של  ש״שולחנו  באופן  היא 
מזבח מכפר עליו״30, וגם ביציאתו לרשות הרבים – ״ה׳ צלך על יד ימינך״31, כך, שכל 
ובמילא  ידיו,  גם בעניינים הגשמיים, הם באופן ששכינה שורה במעשה  עשיותיו, 
והצלחה  ברכה  ולהמשיך  והעיכובים,  המניעות  כל  את  להסיר  הברכה,  בהם  שורה 

כפשוטה, בבני חיי ומזוני רוויחי.

מקור 5  תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף צ״ז עמוד א׳ )ערוך ומבואר על ידי הרב עדין אבן ישראל(.
ַח הּוא  ְזבֵּ ׁש ַקיָּם - ַהמִּ ְקדָּ ית ַהמִּ בֵּ ְזַמן שֶׁ ֵניֶהם: בִּ ר' יוָֹחָנן ְור' ֶאְלָעָזר - ָאְמרּו שְׁ
ית  בֵּ ֵאין  שֶׁ ו,  ְוַעְכשָׁ ָעָליו.  ֵרִבים  ַהקְּ נוֹת  ְרבָּ קָּ בַּ ָהָאָדם,  ל  ֲחָטָאיו שֶׁ ַעל  ר  ַכפֵּ מְּ שֶׁ
ֵדי  ְלָחנוֹ כְּ שֻׁ ׁש בְּ מֵּ תַּ ר ָעָליו, ִאם הּוא ִמשְׁ ל ָאָדם ְמַכפֵּ ְלָחנוֹ שֶׁ ׁש ַקיָּם - שֻׁ ְקדָּ ַהמִּ

ְזָקִקים. ים ְוַהנִּ ְלַהֲאִכיל ֶאת ָהֲעִניִּ

 משיחת חג הפורים, ה׳תשי״ז, בלתי מוגה.

תורת מנחם, כרך י"ט עמוד 174.

30( ברכות נה, רע״א. וש״נ.
31( תהלים קכא, ה.


